בס"ד

גירסא דינקותא -חויה יהודית לילדים (ע"ר)
הרב יהודה שטרית  ,2עפולה  .18421טלפון .054-2248222 -עמותה מס' 580562668
לכבוד עמותת "גירסא דינקותא"

בתשובה לפנייתכם ,אני שמח להיות שותף בעבודת הקודש של מפעלכם הק' ולתרום את חלקי.
בהתאם לכתב ההרשאה המפורט מטה ,הנכם רשאים לחייב את חשבוני ב 12-בחודש ,בל"נ ,בסך:
ש"ח.
 18 ש"ח  26 ש"ח  36 ש"ח  52 ש"ח  100 ש"ח או בסך

ברור לכם כי הוראת קבע זו ניתנת לשינוי/ביטול בכל עת ואינכם רשאים למשוך כספים מעבר לסכום האמור.

לידיעתך :לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף  46לפקודת המס.
הנהלת העמותה מקבלת בברכה את תרומתך הנדיבה ומתחייבת למשוך אך ורק את הסכום המסומן לעיל.

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

סוג
חשבון

מספר חשבון בנק

קוד מסלקה
סניף

לכבוד
בנק

קוד מוסד (המוטב)

)

סניף

(

("הבנק")
 הרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות.
או -
 הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:
 תקרת סכום החיוב _______ -ש"ח.
 מועד פקיעת תוקף ההרשאה  -ביום ____.____/____/

בנק

אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח אצל המוטב
(ככל שקיים)

56181

שם המוסד (המוטב) גירסא דינקותא -חויה יהודית לילדים (ע"ר)

(לתשומת לבכם :אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל ,משמעה בחירה בהרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות).

 .1אני/ו הח"מ

שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

כתובת

רחוב
טלפון

מס' זהות /ח"פ
מספר

טלפון נייד

("הלקוח/ות")
ישוב

מיקוד

דוא"ל

תאריך:

חתימת הלקוח/ות ___________________

הגביה מבוצעת ע"י שקד מחשבים ,טל' 03-6877444

מבקש /ים בזה להקים בחשבוני/נו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוני/נו ,בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי
פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד ,בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).
 .2כמו כן יחולו ההוראות הבאות:
א .עלי/נו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
ב .הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב ממני/מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה
לבנק ,וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ג .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב מסוים ,ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי/נו בכתב לבנק ,לא יאוחר מ 3 -ימי
עסקים לאחר מועד החיוב .ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב ,הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת
הביטול.
ד .אהיה/נהיה רשאי/ם לדרוש מהבנק ,בהודעה בכתב ,לבטל חיוב ,אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף
שנקבע בהרשאה ,או את הסכומים שנקבעו בהרשאה ,אם נקבעו.
ה .הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שביני/נו לבין המוטב.
ו .הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של  24חודשים ממועד החיוב האחרון ,בטלה.
ז .אם תענו לבקשתי/נו ,הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו ,בכפוף להוראות כל דין והסכם שביני/נו לבין הבנק.
ח .הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לי/נו על כך
מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
 .3אני/ו מסכים/ים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

ש"ח

$

